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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
A 100 éves a vasút emléktábla
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások X  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Sport utca
Vasútállomás
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A 100 éves a vasút emléktábla
Idézetek Pusztaszabolcs Község Évkönyvéből:
„1928. december 7. – A Bicskei Villamossági R.T. magas feszültségű villamos vezetékét az
Adony-Pusztaszabolcs vasútállomásig kiépítette. A vasútállomás teljes területén a
villanyvilágítás bevezettetett. A község elrendelte a vezetékek községházba való
bekapcsolását.”
„1930. május 15. – A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága az Adony-Pusztaszabolcs
állomás nevét Pusztaszabolcsra változtatta meg.”
„1996. július 10. – Ebben az évben 100 éves a MÁV két szárnyvonala, a Paksra és a
Székesfehérvárra menő. Ezért helyeztük el az emléktáblát a peronon, az ajtó mellett. Az
avatóbeszédet én (Gubicza Tibor) tartottam, a műsort a középiskola adta. A márványtábla
leleplezése után emlékvonaton utaztunk Paksra. Minden állomáson volt fogadás.”

„1996. október 1. – A Pusztaszabolcs Székesfehérvár vasútvonal 100 éves évfordulója
alkalmából megkoszorúztuk a peronon már elhelyezett emléktáblát. Számos neves
személyiség megjelent. Elsősorban a MÁV Pécsi Üzemigazgatósága részéről, de a
Vezérigazgatóság és a Budapesti Üzemigazgatóság is képviseltette magát. Különvonattal
Székesfehérvárra utaztunk. itt is emléktáblát avattunk. Végül állófogadás volt. Az itthoni
műsort az általános iskolások adták. Felkészítő tanáruk Fülöp Magdolna volt.”
„Az emléktábla mérete: 80x100 cm
A fehér márványtábla szövege:
A PUSZTASZABOLCSDUNAPENTELE-PAKS
és a
SZÉKESFEHÉRVÁRBÖRGÖND-PUSZTASZABOLCS
vasútvonal megnyitásának
100 éves évfordulójára állította
Pusztaszabolcs önkormányzata
MÁV RT.
budapesti üzletigazgatósága
1996

MÁV RT.
pécsi üzletigazgatósága

„

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pusztaszabolcs vasúti csomópont, ezért fejlődésében nagy szerepet játszott a vasút építése és
működése. Az emléktábla értéktárba kerülése ezt a tényt is kifejezi.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.
..................................................................
Gubicza Tibor

